
ان إحصائيّات العمل في البلدوأفخاخإشكاليّات 

العربيّة
مع التركيز بشكٍل خاص على العمل غير المهيكل

2017نوفمبر /تشرين الثاني16مؤتمر عّمان لالتحاد العربي للنقابات، 

العيطةمسري 
رئيس منتدى االقتصاديني العرب



السّكان
السّكان•

oهم مجيع السّكان
املواطنون املقيمون •
وافدو العمل+ •
الالجئون+ •

العربّية يصل عدد غري املواطنني يف بعض البلدان•
من إمجايل % 80إىل حّّت ( اخلليج خاّصة)

السّكان

على عدد احلساابت اليت تقام على أساس التقسيم•
كن أن تمعطي نظرة مغلوطة :  المث...السّكان ُيم

الناتج للفرد>>الناتج للمواطن 
ماعية حقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية واالجت•

السّكانلكلّ هي 
UN DESAمعطيات دائرة السّكان في األمم المتحدة 

وهي التي تصنّف الصحراء خارج المغرب



النمّو الدُيوغرايف
النمّو الدُيوغرايف•

oني النمّو الدُيوغرايف للمواطنني املقيم
...(  اخلصوبة، اإلجناب، اإلعمار،)
o- ين العائد+ هجرة املواطنني إىل اخلارج
o + منوّ + العمال العائدين–العّمال الوافدين
o + موّ الن+ العائدون –الالجئون الوافدون

 اخلليجأعلى معّدالت النمّو ليست يف مصر بل يف•
o اإلماراتx130 2015و1950بني

ّو من جّراء اإلشكالّية الدُيوغرافّية األساسّية هي من•
...  العمالة الوافدة تتّم إدارته حكومّيا  

o +الالجئني
o +توقف اهلجرة

UN DESAمعطيات دائرة السّكان في األمم المتحدة 
وهي التي تصنّف الصحراء خارج المغرب



مؤّشرات العمل والبطالة
مؤّشرات العمل هي صلب عمل النقاابت•

فات ولكن هذه املؤّشرات تدخل ضمن تعري•
...ظهاوأطر قد تدّل على ما ال يعين به لف

ا أغلبها ليست معطيات موضوعّية وإمنّ •
subjectiveمؤّشرات ذاتّية 

العمل على املؤّشرات هو جزء من قضااي•
...الدفاع عن العّمال وحقوقهم

السّكان في سّن العمل

قّوة العمل

المشتغلون

ةالمشاركة االقتصاديّ 

البطالة

المهيكلالعمل غير 

(غير المنّظم)

السّكان

"عمل"القطاع غير النظامي ليس مفهوم 



السّكان يف سّن العمل
السّكان يف سّن العمل•

o سنة64و15هم مجيع السّكان بني
ئون املواطنون املقيمون والوافدون والالج•
النساء والرجال•

إالّ أّن هناك•
o رغم املعاهدات الدولّية... سنة15<عمالة أطفال
o حّّت يف القطاع احلكومي... سنة64>ـللعمالة

تطرح إشكالّيات كربى•
o ملنع تشغيل األطفال؟ يكافح من
oفع هو سّن التقاعد الفعلي؟ وما التقاعد؟ ر 64هل سّن الـ

سّن التقاعد؟ 
o (ونساءرجال)املوجة الشبابّية ومشاركة وتشغيل الشباب
o ( أعمار الوافدين للعمل)الرتكيبة السّكانية أنظمة

احلماية االجتماعية وإعادة التوزيع



املشاركة االقتصاديّة يف قّوة العمل
املشاركة االقتصاديّة•

o العملمسوحاتمؤّشر ذايت نتيجة سؤال يف
o  (ئوناملواطنون، العّمال الوافدون، الالج)السّكان كلّ مشاركة

مشاركة النساء يف البلدان العربّية هي األضعف عاملّيا  •
معظم العّمال الوافدين يشاركون، بل يعملون فعلّيا  •
نعون أحياان  إدارايّ  من املشاركة• الالجئون ُيم
تطرح إشكالّيات كبرية•

oعدم مشاركة النساء ثقافّية أم نتيجة خصائص سوق العمل؟
o ع هجرة املشاركة اإلمجالية تتقّلص م... املشاركة يف احلضر>املشاركة يف الريف

الريف إىل املدينة
o  وال يتّم دوما  ... العمل األسري لغري إنتاج السلع للسوق ال يمعترب إحصائّيا  عمال

رصد العمل األسرّي املساهم
o مشاركة السّكان  ال تساوي مشاركة املواطنني

ية هي وحقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية واالجتماع... العمل حقّ •
السّكانلكلّ 



(بعات)املشاركة االقتصاديّة يف قّوة العمل 
غري )تعيش معظم البلدان العربّية •

...  موجة شبابّية( اخلليج ولبنان
املدينةوتتسارع واتئر هجرة الريف إىل•

تطرح إشكالّيات جوهريّة•
o عن ( نساء وذكور)إحباط الشباب

املشاركة يف قّوة العمل احلضريّة
o كن أن تم قّلص هجرة الريف إىل املدينة ُيم

قراءة مغلوطة ... حجم قّوة العمل
لتطّورات معّدالت البطالة

o بطالة يف الريف>بطالة يف املدن
oي متركز الوافدين من الريف يف ضواح

وتزايد كبري informalمهيكلةغري 
وّسطة لسّكان بعض املدن الصغرية واملت

التخطيط اإلقليمّي؟!

جميعلل... أتمني اخلدمات العاّمة حقّ •

ذكور حضر نساء حضرالمغرب

ذكور ريفنساء ريف



قّوة العمل ومنّوها
قّوة العمل•

o سنة64و15مجيع السّكان العاملني بني
ماذا عن األطفال والكبار•

منّو قّوة العمل•
o ّ2010يف اخلليج قبل % 10إىل 5: واتئر منو
oيف % 7إىل 4: واتئر منّو لقّوة العمل احلضريّة

البلدان األخرى
oريةلبنان زادت، األردن تضاءلت الوت: الالجئون

إشكالّيات كمربى•
oللحاق الربيع العريب أحد نتائج عدم القدرة على ا

بواتئر منّو قّوة العمل احلضريّة
oتراجع الواتئر يف البلدان غري اخلليجّيةإحباط
o قِلماخلليج (  الة الوافدةالعم)إدارايّ  واتئر النمّو ُيم

...حسب احلاجة
بل فرتة ال استقرار سياسّي واجتماعّي مستدام ق•

طويلة
ILOمعطيات منّظمة العمل الدوليّة 



البطالة
البطالة•

oجلميع السّكان
o على اتاملسوحنتيجة إجابة يف مفهوم ذايت

هل عملت ساعة واحدة يف األسبوع: "سؤال
"املاضي؟

ة يف قّوة صعٌب قراءته مع التغرّيات الكبري •
نة، العمل، ومع العمالة الوافدة غري املواط

وال حيّدد طبيعة العمل واستدامته
:يطرح إشكالّيات كبرية•

oما الفرق بني البطالة والعمل اهلّش؟
oقوق ما معىن احتساب البطالة إذا مل تقرتن حب

خاّصة؟ مثال  لدى إفالس الشركات
o معّدل بطالة أم مقارنة القادمني اجلدد مع

الوظائف اجلديدة؟
ض العمل حّق من حقوق اإلنسان، والتعوي•

تماعيالعادل عن البطالة حّق اقتصادي واج



(  Informalغري املنّظم )املهيكلالعمل غري 
املهيكلالعمل غري •

oإشكالّية يف التعاريف
o املهيكلاالقتصاد غري =املهيكلالعمل غري  ...

ةواجتماعيّ ومحاية صحّيةمفهوم عمل وإنتاج 
o دم مفهوم عن املنشآت وعاملهيكلالقطاع غري

..   .واألمر ال يعين إجراما  ... تسجيلها النظامي
مهيكلعمل غري •

oللمواطنني
o أغلبهم... جلوءا  والوافدين للعمل أو

مع ... أغلب العمل الزراعي تقليدّي وأمسريّ •
عّية أبجر توّسع كبري هذه األايّم للعمالة الزرا

:يطرح إشكالّيات كربى•
oكلة ال يعين ضرورة  هي... اختالالت سوق العمل

املنشآت
o واجتماعّيةمحاية صحّية= هيكلة العمل

(دون حماية)مهيكلغير (مع تأمينات اجتماعية)مهيكل

وضعيّة العمل

المهيكلالقطاع 

العمل

 ً !ليس قطاعاً إجراميّا

ُمنشأة العمل

المهيكلالقطاع غير 

القطاع األُسريّ 

للحساب الخاص

رّب عمل

عمل األسرة المساهم

عمل بأجر

العمل في تعاونيّات

Informal Sector

Informal Employment
Informal economy

حكومّي و خاصّ 



(2)املهيكلالعمل غري 
مهيكلنيّية غري أغلبّية املشتغلني يف البلدان العرب•

o<50 %عدا تونس
الغري هو عمل لدىاملهيكلأغلبّية العمل غري •

o ّأبجر مستدام أو هش
o (عّمال أسرة مسامهون)أو دون أجر

تهية القروض املن)نسبة العمل للحساب اخلاّص •
عمل ضعيفة عدا البلدان اليت ما زال ال(الصغر

الزراعي فيها واسعا  
أغلبها ليس( عمل أو جلوء)العمالة الوافدة •

لديها حقوق
اع حّّت يف القطمهيكلةهناك عمالة غري •

وخاّصة يف( مصر ولبنان كمثال)احلكومي 
املهيكلالقطاع اخلاص 

ماعّية احلماية الصحّية واالجت= هيكلة العمل •
(حلساب الغري)خاّصة للعاملني أبجر 

.العمل غير المهيكل في البلدان العربيّة، الواقع والحقوق: سمير العيطة



(3)املهيكلالعمل غري 
العربّية خارج أغلبّية املشتغلني يف البلدان•

مهيكلنيالزراعة واحلكومة غري 
o<60 %عدا تونس

النساء أقّل اخنراطا  يف العمل غري•
من الرجالاملهيكل

oعدا اجملتمعات الزراعّية
o (كومي؟احل)تفضيل العمل حبماية اجتماعّية

ف نسبة العمل للحساب اخلاّص أضع•
للنساء

مل العمالة الوافدة جزء أساسّي من الع•
( هيكلمغري )النسائي يف بعض البلدان 

اسّية انعدام اهليكلة هي اإلشكالّية األس•
بتوفري زايدة املشاركة النسائّية ترتبط•

احلماية الصحّية واالجتماعّية
.العمل غير المهيكل في البلدان العربيّة، الواقع والحقوق: سمير العيطة



(4)املهيكلالعمل غري 
مثال مصر•

o59 % نيمهيكلمن العاملني غري
o79 %خارج الزراعة واحلكومة
o + يفاملهيكلونالعاملون غري

احلكومة
o41 %من العامالت
o خارج الزراعة % 34فقط

واحلكومة
o عّمال املهيكلنيأغلب غري

حلساب الغري، نساء  ورجال

على أين العمل النقايب للحصول•
:ة، خاصّ املهيكلنيحقوق غري 

oالعمل أبجر لدى الذكور
oالعمل األسرة دون أجر للنساء

.العمل غير المهيكل في البلدان العربيّة، الواقع والحقوق: سمير العيطة



(5)املهيكلالعمل غري 
واهلجرةاملهيكلالعمل غري •

oهجرة العمل الوافدة
oالالجئون

البحرين•
o65 % ،من % 73من اإلمجايل

من املواطنني% 37الوافدين، 
األردن•

o57 %من اإلمجايل
لبنان•

o73 % ،من % 59من اإلمجايل
املواطنني

قّوة مسوحات: احلّق يف املعلومة•
.العمل غري دوريّة وكاملة

ألكثر توجيه العمل النقايب حنو ا•
.سلبا  للحقوق

.العمل غير المهيكل في البلدان العربيّة، الواقع والحقوق: سمير العيطة



مالحظات ختامّية
بني املؤّشرات والنضاالت والسياسات املرجّوة •

املؤّشرات•
o ا بعد املطالبة ؟ وماذ(مؤّشر تشغيل)أهو املؤّشر أم عدد فرص العمل اخللوقة مقارنة مع عدد الوافدين اجلدد : البطالة

بسياسات ختلق فرص عمل؟

o حسب طبيعة ( االقتصاديّةوبقّية احلقوق االجتماعّية و )احلماية الصحّيةتوجيه النضاالت حنو أتمني : العمل غري املهيكل
.العمل وأنواع املؤّسسات

oرب توفري العمل هل يقابل الفقر مطالب واضحة سوى سياسات دعم املواد األساسّية؟ اخلروج من الفقر يكون ع: الفقر
.والعمرانّية... تصاديّةالفقر مؤّشر يقابله جممل السياسات االجتماعّية واالق. الكرامة( = أو يف حاالت قليلة أتمني عجز)



(2)مالحظات ختامّية
بني املؤّشرات والسياسات املرجّوة •

النضاالت•
ِكن للنقاابت العمل دون دائرة ا... النضال حول املؤّشرات هو جزء أساسّي من النضال من أجل احلقوق• ختصاصّية ال ُيم

.  احصائّية واقتصاديّة
كن االعتماد حّقا  على ... مل تعمد حّقا  تمدين عدم التزام الدول ابملعايري واملعاهدات... لقد تغرّي دور منّظمة العمل الدولّية• وال ُيم

... حصائّياهتاإ
التمثيل والتمويل... هناك إشكالّيات جوهريّة يف عمل النقاابت كما املنّظمات غري احلكومّية•
من املفيد ظ ببعِض آخرهناك جتارب دولّية غرّيت طريقة تعامل املؤّسسات الدولّية وأّسست لكسب بعض احلقوق واالحتفا•

...  WIEGO... التشارك معها
مواطنون أم وافدو عمل أم الجئون... وهو يبدأ ابلدفاع عن األكثر هشاشة... النضال اجلوهرّي على األرض•
اختيار ... ممنهجضال نجيب أن يقابله ( منط إنتاج العوملة)ممنهجةسياسة شرذمة قّوة العمل والعاملني ليس صدفة  وإمّنا هو •

قاابت العاملّية حيث يصل النضال وتبادل اخلربات النضالّية مع الن... أرضّية املؤّشرات، التعاون بني النقاابت القطاعّية يف البلد
إىل مكاسب


